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van de redactie

Modern

W

erken op een OK in Paramaribo, dat zal
niet heel anders zijn dan op een ope
ratiekamer hier. Zou je denken. Suriname is
immers een voormalig stukje Nederland. Toch
blijkt het volledig andere koek, zoals je kunt
lezen in een artikel in dit blad. Operatieassis
tent Mireille van Broekhoven liep er stage en
tekende haar ervaringen op. Ze werkte onder
redelijk primitieve omstandigheden. Met
beperkte materialen die ook vaak niet eens
op voorraad waren. Wel werden de chirurgen
en assistenten er creatief van, zag ze. Altijd
probeerden ze een oplossing te vinden, zonder
gemopper. Ze adviseert ook om beslist een
keer te gaan kijken op een OK ‘in een minder
ontwikkeld ziekenhuis’.
Het contrast lijkt intussen alleen maar groter
te worden. Want in Nederland verandert
het vak van operatieassistent voortdurend.
Hybride OK’s, robots, microchirurgie, beelds
chermen voor minimaal invasieve ingrepen
– tegenwoordig werken velen van jullie op
hypermoderne plekken. Hoe bevalt dat? Wat
kom je tegen, waar loop je tegenaan? We
zouden het graag van jullie horen. Om er ver
volgens weer aandacht aan te besteden in OK
Operationeel en jullie ervaringen te delen met
collega’s. Dus mailen? Graag!
We wensen jullie een goede zomer toe!
Cindy Lammers, okoperationeel@y-publicaties.nl
Hennie Mulder, operationeel@lvo.nl
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‘Kinderen onder
narcose hebben vaker
luchtwegproblemen’
Als kinderen onder narcose worden geopereerd doen zich net zo
vaak als bij volwassenen wel eens
problemen voor. Bij heel jonge kinderen echter worden vaker problemen gerapporteerd en de helft van
deze problemen hebben te maken
met de luchtwegen. Dat blijkt uit
onderzoek van het UMC Utrecht.
Kinderanesthesioloog dr. Jurgen de
Graaff van het Wilhelmina Kinderziekenhuis maakte een overzicht
van alle gerapporteerde incidenten bij kinderen die in het UMC
Utrecht tussen 2007 en 2013 onder
narcose zijn geopereerd. In die periode zijn 1200 (bijna-)incidenten
geregistreerd bij meer dan 35.000

ingrepen, ongeveer vergelijkbaar als
bij volwassenen. Het type gerapporteerde incidenten was bij kinderen
echter anders: in bijna de helft van
de gevallen ging het om problemen
met de ademhaling of luchtwegen,
zoals een verkramping of acute
vernauwing van de luchtweg waardoor het moeilijker wordt het kind
te beademen. Bij sommige groepen
kinderen worden relatief vaak incidenten gerapporteerd. Bij kinderen
jonger dan 1 jaar gebeurt dat in 6,4
procent van de gevallen, bij kinderen jonger dan een maand bij 7,7
procent van de operaties. Daarnaast
wordt bij ernstig zieke kinderen (tot
10 procent) en kinderen die met
spoed worden geopereerd (4,9 pro-

nieuws

Shutterstock

Weer gevoel in borst na
borstkanker dankzij nieuwe
chirurgische techniek

cent) vaker een incident gerapporteerd.
‘Als we kinderen opereren moeten we
dus heel goed opletten, vooral op luchtwegcomplicaties’, stelt De Graaff. ‘Dit is
een punt van aandacht voor kinderanesthesiologen in alle ziekenhuizen.’
Het UMC Utrecht heeft een zelfontwikkeld anesthesieverslagleggingssysteem.
Daarmee wordt de anesthesist gestimuleerd om bij iedere patiënt die anesthesie
krijgt aan het einde van de narcose een
complicatieregistratie in te vullen. Als
een anesthesist dat niet doet krijgt hij
per e-mail een herinnering.

6,4%

van de kinderen onder
1 jaar krijgt te maken
met complicaties
tijdens een operatie

Plastisch en oncologisch chirurgen van het Borstkankercentrum
van het Maastricht UMC+ hebben het voor het eerst in Nederland
mogelijk gemaakt dat vrouwen die een borstreconstructie ondergaan, weer gevoel in de borst krijgen. Deze behandeling is toe te
passen bij borstkankerpatiënten die na een amputatie kiezen voor
een reconstructie met eigen weefsel. ‘De ingreep vergroot de kwaliteit van leven aanzienlijk’, zegt plastisch chirurg Stefania Tuinder.
De reconstructie vindt plaats met eigen weefsel uit de buikwand,
de zogeheten DIEP-lap. De gereconstrueerde borst van eigen
weefsel zal normaliter gevoelloos zijn. Maar met behulp van een
nieuwe techniek komt dat gevoel weer terug. Allereerst verwijdert
de oncologisch chirurg de borst waarin zich de tumor bevindt. Tijdens die ingreep spoort de chirurg de zenuwuiteinden op en legt
deze bloot. Bij de reconstructie haalt de plastisch chirurg weefsel
uit de buikwand van de patiënt en neemt daarbij tevens de zenuwuiteinden mee. De zenuwuiteinden uit het buikweefsel worden
vervolgens gekoppeld aan de zenuwuiteinden in de borstkas. ‘De
oncologisch chirurg en de plastisch chirurg moeten hierbij goed
kunnen samenwerken’, zegt oncologisch chirurg Esther Heuts. ‘De
ingreep moet namelijk in een keer gebeuren.’

PET/CT-scanner bij
Catharina Ziekenhuis
Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zal als eerste in Nederland medio dit jaar de nieuwste generatie PET/CT-scanner van GE
Healthcare in gebruik nemen. Met deze scanner kunnen kankercellen eerder worden opgespoord en kan de diagnose van een patiënt
met kransslagaderlijden
verder worden verfijnd.
Bovendien kan een
speciale test met deze
scanner voorspellen of
een patiënt met geheugenstoornissen binnen
nu en tien jaar mogelijk
de ziekte van Alzheimer
ontwikkelt.
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Het actueelste OK-nieuws vind je op www.oknieuws.nl.

Isala vervangt
hartklep met
robot als eerste
in Nederland
Het hartchirurgische team van het
Isala Hartcentrum in Zwolle heeft onlangs onder leiding van de chirurgen
Sandeep Singh en Roland Laurens de
eerste hartklepvervangende operatie
verricht in Nederland met behulp van
de Da Vinci-robot.
De mitralisklep is één van de vier kleppen van het hart. ‘Tot nu toe vervingen
wij deze hartklep in een standaard
openhartoperatie’, vertelt Singh. ‘Dat
betekent dat wij het borstbeen van de
patiënt geheel moeten openen. Dit is
voor een patiënt een aanzienlijke belasting. Daarom zijn wij erg blij dat wij
het vervangen van de hartklep, naast
het herstellen van de hartklep, nu ook
succesvol met de operatierobot kunnen
doen.’ Een operatie met de Da Vincirobot is volledig endoscopisch. Slecht
vijf kleine sneetjes zijn voldoende om de
mitralisklep te vervangen.
Of iemand in aanmerking komt voor een
operatie met de Da Vinci-robot hangt
onder meer af van het postuur van de
patiënt. Met de bewuste patiënt in het
Isala gaat het goed, vertellen de chirurgen. ‘Doordat wij haar op deze manier
hebben kunnen opereren heeft ze minder pijn en zal ze sneller herstellen.’

Heb je
nieuws?
Mail naar

@

okoperationeel@y-publicaties.nl
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AMC presenteert gaming apps
Het AMC in Amsterdam heeft
vorige maand twee apps geïntroduceerd om medici op een speelse
manier medische kennis bij te
brengen en zo de kwaliteit van de
zorg te verbeteren. De apps zijn ook
leerzaam voor operatieassistenten.
De eerste app is Medialis, een game
die snelle besliskunde traint. Dit
gebeurt in de vorm van een quiz
waar in sneltreinvaart allerlei vragen worden gesteld rond medische
thema’s, zoals het verwijderen van
een galblaas via een kijkoperatie. De
gebruiker moet uit vier mogelijke
antwoorden kiezen. Op het einde
volgt een score die met collega’s
of met de opleider kan worden
gedeeld, zegt ontwikkelaar Marlies
Schijven van het AMC. ‘Je kunt
iemand uitdagen, je score bijhou-

den of je highscore delen via sms,
WhatsApp, Twitter, LinkedIn of
Facebook. Het leuke is dat iedereen
een eigen quiz kan toevoegen zodat
de app spontaan kan groeien. Alle
nieuw ingediende vragen worden
wel eerst beoordeeld op inhoud.
Zo verhinderen we dat er niet-medische onderwerpen of ongepaste
informatie in de game komt.’

Kennis aanbieden
De tweede game heet Dr. Game:
surgeon trouble. Tijdens het spel
gaat er iets fout waarna er een probleem moet worden opgelost in de
trouble shoot modus. Bij deze game
is dit een storing met de apparatuur
waar een laparoscopische chirurg
van afhankelijk is. Als het probleem
goed wordt opgelost gaat het spel
weer verder.

nieuws
Lancering slimme
camerahouder voor
kijkoperaties

voor betere zorg
Hoogleraar chirurgie Schijven is overtuigd
van het nut van games, in het bijzonder van
serious gaming, simulation en applied mobile
healthcare. ‘Veel mensen spelen graag een
spelletje op hun telefoon. Daar kun je op inzetten. Het is aangetoond dat chirurgen beter
presteren door gaming. Dus is het logisch om
games in de vorm van apps te ontwikkelen.
Het is een andere manier om kennis aan te bieden.’ Volgens haar zijn Medialis en Dr. Game:
surgeon trouble de eerste van dergelijke apps
in Europa.

Op de Pontes Medical Expert Meeting is onlangs een
slimme camerahouder gelanceerd die de chirurg
tijdens kijkoperaties eenvoudig zelf kan bedienen.
Doorgaans wordt de camera bij dergelijke operaties
vastgehouden door een operatieassistent die hierdoor
vaak langdurig in een ergonomisch slechte houding
moet staan. De nieuwe camerahouder kan eenvoudig
stabiel op de operatietafel worden gemonteerd. Met
een druk op de knop kan de chirurg zelf de houder
ontkoppelen en de camera in de door hem gewenste
stand zetten. Hiermee krijgt de assistent de handen
vrij voor andere taken en wordt een slechte werkhouding uitgesloten. Daarnaast beschikt de chirurg over
een stabieler beeld met meer bewegingsvrijheid.
Pontes Medical begeleidde de ontwikkeling van de
camera in een samenwerking tussen het UMC Utrecht
– de uitvinders van de camera zijn Joris Jaspers en
Jesse Bosma van het UMC Utrecht – en ontwerpbureau
Indes in Enschede. Van Straten Medical in Nieuwegein
gaat het product in Nederland distribueren. Voor de
ontwikkeling van de camerahouder is een nieuw bedrijf opgericht: Mofixx. Het product zal in het najaar
van 2015 op de markt verschijnen.

Downloaden
Medialis kost 3,99 euro en is ontwikkeld in
samenwerking met het Nederlandse gamebedrijf Little Chicken. Dr. Game: surgeon trouble
is gratis en ontwikkeld door het Nederlandse
gamebedrijf WeirdBeard. Beide apps zijn te
downloaden voor IOS en Androïd in de respectievelijke winkels.

NR 3, 2015 / OK OPERATIONEEL 7

Traumadagen 2015:
samenwerken voor het
beste voor de patiënt

Het programma is zeer afwisselend en
voor iedereen interessant. Zo zal onder
anderen gesproken worden door prof.
dr. Krettek, een wereldwijd gerenommeerd trauma- en orthopedisch chirurg
uit Duitsland. Hij zal samen met andere
traumachirurgen en orthopeden een
mooie discussie aangaan over proximale
humerusfracturen: to fix or to sling?
Er zullen wederom plenaire en parallelle sessies zijn. De parallelle sessies
voor de operatieassistenten worden
samengesteld door LVO-bestuurslid Hen-

nie Mulder. Wat wij
belangrijk vinden aan
dit traumacongres is:
SAMEN. Samen werken
wij traumachirurgen, orthopeden en
operatieassistenten schouder aan schouder op de operatiekamer om de best
mogelijke uitkomst voor de patiënten
te bereiken. Daarom vinden wij het essentieel dat het congres niet alleen voor
specialisten is maar juist ook voor operatieassistenten.
Wij hopen u allen in groten getale te

LVO-informatie
Carla Boer, voorzitter a.i., voorzitter@lvo.nl
Hennie Mulder, penningmeester en bestuurslid Media
operationeel@lvo.nl en penningmeester@lvo.nl
Jeanine Stuart, secretaris en bestuurslid Onderwijs
secretaris@lvo.nl en onderwijs@lvo.nl
Nicole Dreessen, bestuurslid Beroepsbelangen
beroepsbelang@lvo.nl
Monique de Kort, bestuurslid Congres, congres@lvo.nl
Femke Wienen, bestuurslid PR&V, prvoorlichting@lvo.nl
Lid worden van de LVO?
Surf naar www.lvo.nl.
Lidmaatschap opzeggen:
Opzegging van het lidmaatschap dient voor
1 oktober schriftelijk te
gebeuren – het wordt dan
per 1 januari van het jaar
daarop beëindigd.
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Secretariaat LVO
Postbus 9058
1006 AB Amsterdam
Ledenadministratie
ledenadministratie@lvo.nl

Guus Pauka

Op 5 en 6 november 2015 zullen weer de Traumadagen plaatsvinden in de RAI in Amsterdam, het landelijke traumacongres voor
traumachirurgen, orthopeden en operatieassistenten. Dé plek
om wetenschappelijk up-to-date te blijven en op een informele
manier met elkaar te discussiëren.

mogen begroeten in de RAI!
P.V. van Eerten, voorzitter Traumadagen 2015
en traumachirurg in het Máxima Medisch
Centrum
M. van den Brand, AIOS Heelkunde, differentiatie Traumachirurgie, Deventer Ziekenhuis

Cao Ziekenhuizen 2014

lvo-nieuws
Werken aan
professionalisering
De LVO heeft enkele maanden geleden adviseur en
trainer Carla Boer ingeschakeld om het bestuur te coachen en te professionaliseren, met name op het gebied
van beleid en pr. We willen meer betrokkenheid van
de leden realiseren en nieuwe aanwas van bestuursleden bewerkstelligen. Tijdens een coachingsdag zal het
bestuur een toekomstgericht plan van aanpak maken.
Carla Boer, ook onze interim-voorzitter, is 61 jaar en van
oorsprong maatschappelijk werker. Daarnaast heeft zij
masters gehaald in organisatie en beleid. Zij heeft jaren
als manager gewerkt, onder andere bij zorgorganisatie
Omring. Haar laatste functie daar was adviseur van de
raad van bestuur. Meer informatie over haar kun je vinden op www.carlaboer.nl.
Tijdens de extra alv in april is afgesproken dat het bestuur de leden zal informeren over de uit te voeren processen. Dit zal gebeuren via de website, de nieuwsbrief
en OK Operationeel.
Heb je vragen of heb je interesse in de functie van LVOcommissielid en later eventueel bestuurslid? Neem dan
zeker contact op met een van de bestuursleden!
Het LVO-bestuur

Shutterstock

-2016
De definitieve tekst van de Cao Ziekenhuizen 2014-2016 is
gepubliceerd. Deze cao regelt de arbeidsvoorwaarden van
circa 300.000 medewerkers in de algemene ziekenhuizen
en de categorale instellingen. In de cao staan alle arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de ziekenhuisbranche.
Bijvoorbeeld over de hoogte van het salaris, de arbeidsduur
en de vakantiedagen. De Cao Ziekenhuizen heeft een
looptijd van 34 maanden: van 1 maart 2014 tot en met 31
december 2016.
De cao voorziet in een loonsverhoging. De salarisschalen en
de salarissen worden:
- per 1 januari 2015 structureel verhoogd met 1,5%;
- per 1 januari 2016 structureel verhoogd met 1,5%.
Verder krijgen de medewerkers een eenmalige uitkering:
- in juli 2015 van 0,5%, met een bodem van € 400,-;
- in juli 2016 van 0,5%, met een bodem van € 125,-.

Jubileumcongres LVO:
18 en 19 februari 2016

In 2016 bereiken we een belangrijke mijlpaal:
het dertigste LVO Congres. Daarop zijn we uiteraard erg trots! De afgelopen drie decennia hebben velen meegeholpen om van het jaarlijkse
congres een belangrijk evenement voor onze
beroepsgroep te maken. In die tijd hebben zich
belangrijke veranderingen voorgedaan: in de gezondheidszorg, in de diverse opleidingen en in
de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de ingrijpende bezuinigingen en de vele ziekenhuisfusies. Al deze ontwikkelingen werden door de
LVO op de voet gevolgd, en waar nodig was onze
stem te horen. Een en ander zorgde voor een keur
aan onderwerpen op de LVO Congressen.

Eigen beroepsgroep
Het jubileumcongres wordt in de eerste plaats
georganiseerd voor de eigen beroepsgroep.
Het vormt een uitstekende gelegenheid om te
netwerken met collega’s uit het hele land en
met vertegenwoordigers van de industrie. Zoals
bekend zou het LVO Congres niet in de huidige
vorm kunnen bestaan zonder deze belangrijke
partners.

Input young professionals
De congrescommissie is al een tijd geleden begonnen met de voorbereiding voor het komende congres. Omdat dit een extra feestelijk tintje
krijgt en in de gezondheidszorg vele ontwikkelingen te signaleren zijn, wordt de commissie
uitgebreid met enkele LVO-bestuurs- en commissieleden. Daarnaast is er input van young
professionals, talentvolle jeugdige collega’s. Zij
zijn immers essentieel voor het vormgeven van
de zorg- en welzijnsorganisaties in de toekomst.
Met hun frisse kijk op de zaak en hun jeugdig
enthousiasme denken zij mee over de inhoudelijke invulling van het programma.
Verdere informatie over het jubileumcongres
2016 volgt later via OK Operationeel, de nieuwsbrief en onze website. Maar noteer alvast 18 en
19 februari 2016 in de eigen agenda en die van
het ziekenhuis!

Lees de hele cao op http://tinyurl.com/q9u9389.
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DE CONGRESCOMMISSIE heeft ook dit jaar weer een raamwerk
gecreëerd om de twee Traumadagen tot een succes te maken.
DE CONGRESCOMMISSIE heeft ook dit jaar weer een raamwerk
Mooie & enthousiaste battles, gelegenheid voor vrije voordrachten
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zullen deze twee dagen onvergetelijk maken!
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• PROF.
DR. HANS
CHRISTOPH
PAPE
Direktor
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für
Unfall
und
• Wiederherstellungschirurgie
PROF. DR. HANS CHRISTOPH PAPE
Universitätsklinik
Direktor Klinik für Unfall und
Aachen
Wiederherstellungschirurgie Universitätsklinik
Aachen
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lvo-nieuws
Campagne ‘Mijn werk en zekerheid’
over nieuwe regels per 1 juli 2015
Op 3 juni is een campagne gestart over de nieuwe Wet werk en zekerheid.
Die is bedoeld om mensen te informeren over de nieuwe regels die vanaf 1
juli 2015 gelden. Door deze wet worden de mogelijkheden om lang op tijdelijke contracten te werken beperkt. Zo gaan elkaar opvolgende tijdelijke
contracten over in een vast contract als een periode van twee jaar wordt
overschreden. Nu is dat nog na drie jaar. Op deze manier wordt voorkomen
dat werknemers te lang op tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever
werken als het om structurele werkzaamheden gaat.
Mensen met een tijdelijk contract
krijgen ook recht op een zogenoemde transitievergoeding als ze
ten minste twee jaar in dienst zijn
geweest en als de arbeidsovereenkomst is beëindigd op initiatief van
de werkgever. Door de combinatie
van de transitievergoeding en het
bekorten van de termijn waarna een
vast contract ontstaat, wordt het
voor werkgevers aantrekkelijker om
mensen eerder vast aan te nemen.
Het ontslagrecht is aangepast, zodat
het eenduidiger en vooral ook eerlijker wordt. Nu is het nog zo dat sommige mensen veel geld meekrijgen

als ze worden ontslagen en anderen
helemaal niets. Ook bij ontslag zullen mensen recht hebben op een
transitievergoeding als ze ten minste
twee jaar in dienst zijn geweest. De
transitievergoeding kan worden
gebruikt om sneller een nieuwe baan
te vinden als je wordt ontslagen.
Op www.mijnwerkenzekerheid.nl is
alle informatie te vinden omtrent
de nieuwe regels. Ook zijn er tools
beschikbaar zodat mensen meer
persoonlijke informatie op maat
kunnen krijgen. De campagne is een
initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Door de toenemende flexibilisering
is in de afgelopen jaren het verschil
tussen vast en flex groter geworden.
Flexwerkers hebben minder zekerheid over hun toekomst, ondervinden vaak problemen bij het afsluiten
van een hypotheek en weten niet
hoelang ze werk hebben. Het is ook
om die reden belangrijk dat mensen
met een tijdelijk contract sneller uitzicht hebben op een vast contract.

Check bij je afdeling Personeelszaken

Shutterstock

Belastingvoordeel op je contributie
Wist je al dat je volgens de Cao Ziekenhuizen en de Cao umc belastingvoordeel kunt
krijgen op je LVO-contributie? Tot wel bijna
50 procent! Wil jij in aanmerking komen
voor een korting op je lidmaatschap? Neem
dan contact op met de afdeling Personeelszaken binnen je instelling. Met hen kun je
overleggen hoe de cao voor jou het beste kan
worden ingezet.
Vul het declaratieformulier in en lever

dit samen met de verklaring contributie
en een kopie van je betalingsbewijs in
bij de afdeling Personeelszaken. Deze
verklaring kun je vinden op lvo.nl>
lidmaatschap>tarieven (helemaal onderaan).
Laat je contributie verrekenen met óf je
eindejaarsuitkering óf je vakantietoeslag.
Je werkgever verrekent de bedragen en
geeft dit door aan de Belastingdienst.
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EORNA-congres 2015: ‘eternally
Begin mei vond in Rome het tweejaarlijkse congres plaats van de
Europese vereniging van operatieassistenten EORNA. Het thema van
het drie dagen durende congres – ‘the art of perioperative care: eternally evolving’ – was geïnspireerd op Romes bijnaam Eternal City en
verwees naar constante verandering en vernieuwing in ons beroep
zonder daarbij de zorg rondom de patiënt te vergeten.
Er spraken veel operatieassistenten en verpleegkundigen. Het gebruikelijke ‘bloed aan de muur’, op andere congressen voor operatieassistenten gepresenteerd door artsen, zag je hier niet. Er waren ook
Nederlandse operatieassistenten door EORNA uitgenodigd om een
lezing te komen geven. Zo presenteerde Jeanine Stuart aan de Europeanen het LVO-kwaliteitsregister. Geen enkel ander land in Europa
heeft een dergelijk register voor operatieassistenten. EORNA-voorzitter Caroline Higgins sprak eerder al haar waardering uit voor de
hoge standaarden en de kwaliteit die Nederland hanteert. Voor het
bereiken van de bachelorstatus (NLQF6), waarvoor Jeanine Stuart,
Nicole Dreessen en Henk Folkertsma zich geweldig hebben ingezet,
kreeg de LVO zelfs een EORNA-award uitgereikt.
Marja Versantvoort (foto links), werkzaam als operatieassistent in
het St. Anna Ziekenhuis, presenteerde de Smarttray. Met dit overzichtelijk ingesneden instrumentennet kun je in een oogopslag zien
of je na de operatie een instrument mist. Denk aan een krat flessen
waaruit er bijvoorbeeld twee missen. Je hebt hierover al uitgebreid
kunnen lezen in OK Operationeel en een workshop kunnen volgen
tijdens het afgelopen LVO Congres.
Charmaine Betzema, werkzaam in het Medisch Centrum Leeuwarden, gaf uitleg over het weegsysteem. Haar motto: wat je gebruikt
kun je kwijtraken.
Anita Heideveld-Chevalking (foto rechts), werkzaam in het Radboudumc, vertelde over een gestandaardiseerd rapportagesysteem
voor perioperatieve incidenten. Ze werkt ook aan een proefschrift
over dit onderwerp. Hiernaast vertelt ze
hoe ze er als operatieassistent toe gekomen is te promoveren. Zij is het voorbeeld
van de NLQF6-status. Laten velen haar
volgen in de toekomst.
Langs deze weg wil het LVO-bestuur de
bovenstaande sprekers van harte bedanken. Zij hebben de Nederlandse operatieassistent zeer goed op de Europese kaart
gezet.
Namens het LVO-bestuur,
Hennie Mulder
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Operatieassistent Anita

Promoveren
EORNA-spreker Anita HeideveldChevalking is de uitdaging
van een promotietraject
aangegaan. Over drie jaar
hoopt de operatieassistent
in het Radboudumc haar
proefschrift vast te houden. In OK
Operationeel vertelt ze over haar
onderzoek naar de verbetering
en borging van perioperatieve
patiëntveiligheid én over haar
andere werkzaamheden op dit
gebied. Ze is namelijk ook nog
coördinator patiëntveiligheid
OK en projectleider van de
zogeheten VVCZ-scan.

congres

evolving’ beroep
Heideveld-Chevalking bezig met proefschrift

op patiëntveiligheid
perioperatieve observatierondes en van de
VVCZ-scan. De VVCZ is de Vereniging voor
Veilige en Curatieve Zorg. Het doel van deze
scan is ziekenhuizen inzicht te geven in de
mate waarin zij de richtlijnen toepassen.
Daarbij worden observaties gedaan op de
werkvloer, worden onderling adviezen en
procedures uitgewisseld en worden praktische hulpmiddelen ontwikkeld.

Shutterstock

Vertaalslag richtlijnen

A

ls operatieassistent heb ik me altijd
ingezet voor het verbeteren van de
kwaliteit en veiligheid van de perioperatieve zorg. Binnen het Radboudumc
heb ik ook steeds alle ruimte gehad om
me op dit gebied verder te ontwikkelen. Zo
volgde ik een leergang leidinggeven, diverse
kwaliteits- en veiligheidsmodules, en trainingen voor het opstellen van incidentanalyses en het uitvoeren van interne audits. Inmiddels hebben we binnen en buiten de afdeling Operatiekamers jarenlange ervaring
opgebouwd met de continue verbetercyclus
rondom perioperatieve patiëntveiligheid,
waarbij we net als andere ziekenhuizen blijven werken aan de implementatie van de
landelijke perioperatieve veiligheidsrichtlijnen. Een groot voordeel was dat we met
dr. André Wolff als voorzitter van deze richtlijnen en medisch manager van de OK een
prima voortrekker en expert hadden.
In 2011 kreeg ik een vraag van Johan Damen,
(inmiddels emeritus) hoogleraar perioperatieve veiligheid: of ik eens wilde nadenken
over een promotietraject. Wij werkten al re-

gelmatig samen en hij zag hier wel mogelijkheden voor. Deze uitdaging ben ik met veel
enthousiasme aangegaan.

Promotieonderzoek
Eén ding is zeker: promoveren kun je alleen met ondersteuning van en in samenwerking met vele anderen. Naast een goed
thuisfront en een prima team van directe
collega’s heb ik vier promotiebegeleiders:
twee promotoren en twee co-promotoren.
Ons onderzoek kreeg de mooie naam ‘MIRROR’: Methods for Identifying Risks in and
Round the Operating Room. Een van de
methoden om risico’s in de patiëntenzorg
te identificeren en analyseren betreft het
decentraal melden van incidenten. Eind
vorig jaar is ons eerste artikel hierover
internationaal gepubliceerd. Tijdens het
EORNA-congres in Rome mocht ik hierover
een presentatie geven, getiteld: ‘Perioperative incident reporting, a key to safety
improvement’.
Vervolgonderzoeken betreffen nu de validatie en de impact van gestandaardiseerde

De Vereniging voor Veilige en Curatieve Zorg
groeit, hoewel ik me kan voorstellen dat nog
niet iedereen haar kent. De vereniging is in
2010 opgericht door en voor ziekenhuizen
om ze te ondersteunen bij het verbeteren
van de patiëntveiligheid, met name bij de
vertaalslag van de perioperatieve richtlijnen
naar de dagelijkse praktijk.
Momenteel zijn achttien Nederlandse ziekenhuizen bij de VVCZ aangesloten. Het
lidmaatschap geeft recht op een jaarlijkse
intercollegiale visitatie, de VVCZ-scan. Dit
alles doen we in goede samenwerking met
de firma Panton, een ontwerpstudio voor de
gezondheidszorg. Als projectleider van de
VVCZ-scan bezoek ik jaarlijks de aangesloten ziekenhuizen, samen met twee collega’s
(onder wie één medicus), steeds uit een ander VVCZ-ziekenhuis. Je kunt je voorstellen
dat het erg leuk en leerzaam is om dit samen met enthousiaste collega’s uit diverse
ziekenhuizen te mogen doen.
Over een jaar of drie hoop ik een mooi proefschrift te hebben over het evenzo mooie en
boeiende onderwerp ‘verbeteren en borgen
van de perioperatieve patiëntveiligheid’.
Wie weet kom ik jou onderweg tegen en
word jij uitgedaagd om mee te doen met dit
onderzoek!
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onze

ok

Meekijken op de operatie
kamers van Marleen F
 ranken,
operatieassistent bij RKZ
Beverwijk.

Tekst: Marloes van Hoorn

Foto’s (inclusief cover): Cor Mooij

Wij zijn trots …
… op ons brandwondencentrum met complete OK. En op de plastische chirurgie
die daarbij hoort. Onze andere pijlers zijn
handchirurgie en bariatrie. Ook op het gebied van necrotiserende fasciitis hebben we
veel expertise.

Werken op de brandwondenOK …
… is intensief. Je moet erg geconcentreerd
zijn omdat je meerdere artsen tegelijk bedient, zo snel mogelijk uiteraard. Eén of
twee chirurgen verwijderen het verbrande
weefsel en één chirurg (in opleiding) schaaft
elders gezonde dermatomen af. Vaak is er
ook nog een coassistent. Bij een Meek-Walloperatie staan er nog twee mensen aan een
aparte tafel om de huid te prepareren. Als
omloop wandel je veel op en neer en moet
je soms wel twintig potjes donorhuid openmaken. Die huid moet je vervolgens drie

keer spoelen in NaCl om de glycerol te verwijderen.
Het is heel warm op deze OK: gemiddeld 30 graden. En dat met je
steriele jas aan en spatmasker op. Iets drinken kun je alleen in de
pauzes en tussen de operaties door. In de loop van de dag wordt
het steeds pittiger. Sommigen collega’s krijgen ook hoofdpijn. Als
het niet meer gaat, mag je je vanaf 14.00 uur laten aflossen en ga
je op de gewone OK verder. Dan komt een collega van daar jouw
programma afmaken.

De bezetting op deze OK …
… rouleert. We staan er allemaal eens in de vijf weken. Ook de
anesthesiemedewerkers, anesthesiologen, algemeen, plastisch en
traumachirurgen werken er om en om. Alleen de twee brandwondenchirurgen werken altijd met brandwondenpatiënten. Iedereen
kent de operaties en weet precies wat wanneer te doen. Beginnende
leerlingen staan er niet. Het beeld van iemand die erg verbrand is
kan intens voor hen zijn. Maar ze wennen eraan. Dat moet wel. Ze
leren kijken met een professionele blik.

Onze aflosploeg …

… bestaat uit twee operatieassistenten en een anesthesiemedewerker, één OK-team dus. Zij lossen de zes OK’s
boven en de brandwonden-OK af. Dit gaat
allemaal in overleg. Soms lost een OK zichzelf af. De avond-/nachtdienst is vanaf 14.00
Wie: Marleen Franken
uur aanwezig en kan tot 16.30 uur helpen
WAT: operatieassistent
bij de middagaflos. Bij de anesthesie mag
Waar: Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
niet worden afgelost tijdens de in- en uitAltijd al willen meekijken op een collega-OK-complex? In deze rubriek
leiding, bij de chirurgie wel. We dragen
gluren we vast door het raam. Deze keer bij het OK-complex en de
over wat we gaan doen bij welke patiënt en
brandwonden-OK van het Rode Kruis Ziekenhuis.
wat afwijkend is, zoals een allergie. Kort en
bondig, dat onthoud je immers het best.
Jullie OK in deze rubriek? Stuur dan een mailtje naar
okoperationeel@y-publicaties.nl.
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‘Soms moet je wel twintig
potjes donorhuid
openmaken’
In de pauze eten we …
… brood, crackers of iets uit het restaurant. Mensen maken dan ook
vaak een salade van meegebrachte groenten.

de box van de patiënt. Hij kan de brandwondenchirurg telefonisch raadplegen. Hierbij
zijn wij niet direct nodig, maar we moeten
wel aanwezig kúnnen zijn. Aanwezig zijn
verder wel altijd een intensivist en/of anesthesioloog, een arts-assistent en één of twee
brandwondenverpleegkundigen.

Ons werkoverleg …

… maakt de dagcoördinator samen met Bureau Opname. Drie operatieassistenten oefenen deze functie beurtelings uit. Zij maken de
dag- en weekindeling en een van hen ook de dienstlijst.

… houden we tweemaandelijks, om en om
met de anesthesie. Soms hebben we gezamenlijk overleg en af en toe is er groot
overleg met de verkoever en de CSA erbij.
We blijven allemaal goed op de hoogte door
het weekbericht. Dat gaat naar alle operatieassistenten, de anesthesie, de verkoever
en veel artsen. Iedereen kan een bericht
plaatsen: dit of dat wordt niet netjes opgeruimd, er is een nieuwe prothese, noem
maar op. Heel fijn! Persoonlijke berichten
staan er natuurlijk niet in. Die worden naar
een selecte groep gestuurd.

Wij blijven bij door …

De sfeer …

… congressen, e-learning, bijscholingsdagen. En elke maand zijn
er klinische lessen. Soms na werktijd, soms in de koffiepauze. Op
een lijst kun je onderwerpen aandragen. Je kunt ook het initiatief
nemen om zelf een les te geven. We krijgen veel mogelijkheden om
scholing te volgen, maar accreditatiepunten en kwaliteitsregistratie zijn niet verplicht. Ik vind persoonlijk zelfstudie heel belangrijk. Congressen en dergelijke zijn vaak beroepsoverstijgend en toekomstgericht, maar niet altijd direct toepasbaar. Je moet zelf goed
in de protocollen duiken en zorgen dat je regelmatig overal staat.
Je kunt daarvoor een concreet verzoek neerleggen bij de weekindeler. Ik heb bijvoorbeeld onlangs veel bij urologie gestaan om alle
tips & tricks weer goed onder de knie te krijgen. Het is altijd een
uitdaging om te zorgen dat een operatie perféct verloopt.

… is hecht en prettig. We vormen met z’n allen – ook met de anesthesie – één team. De
positieve mentaliteit hier wordt weer overgenomen door nieuwe medewerkers. Misschien speelt mee dat we niet megagroot
zijn. Maar ook op een klein OK-complex
kun je een minder leuke sfeer hebben.

Doorlichten op de OK …

Als iemand een fout maakt …

… doen we tegenwoordig meestal zelf. Dit gebeurt bij urologie, orthopedie, traumachirurgie en plastische en handchirurgie, maar
niet bij vaatchirurgie. Wij hebben hiervoor een korte interne cursus gevolgd met zowel theorie als praktijk. Het kan wel erg druk
zijn. Bij sommige ingrepen moet je continu bij de C-boog staan om
hem te bedienen, terwijl je ook nog de administratie moet bijhouden, implantaten moet uitpakken, aangeven en registreren én je
overige omloopwerkzaamheden moet verrichten. Wanneer je je
niet bekwaam voelt mag je trouwens altijd een radiodiagnostisch
laborant laten komen.

… spreken we diegene daar tactisch op aan.
De artsen ook, zeker! Met een opmerking
over onredelijk gedrag wachten we altijd
tot na de operatie. Je kunt je eigen gevoel
absoluut kenbaar maken, maar de patiënt
gaat voor. Ook voor je zelfrespect en principes op dat moment.

Specialismen clusteren …
… doen we niet. Allround te zijn is nog nét te doen. We hebben hier
geen robotchirurgie of zo. Per specialisme zijn er wel één, twee of
drie specialismedeskundigen. De bariatriemedewerkers vormen
iets meer een vaste groep, waarvan altijd iemand aanwezig is bij de
bariatrische operaties. Maar ook zij komen overal.

Onze planning …

Brandwondenpatiënten tijdens de diensten …
… zien we zelden. Spoed bij brandwonden komt alleen voor bij oedeem. Dan verricht de dienstdoende chirurg een escharotomie in
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De chirurgen …
… gaan zorgvuldig met ons om. Ze kennen
iedereen bij naam en weten wat ze aan ons
hebben. De omgang met hen is relaxed
maar professioneel.

In de toekomst …
… hebben de verzekeraars waarschijnlijk
veel macht. Ik ben benieuwd wat dit voor
ons en andere ziekenhuizen betekent. Misschien heeft ieder ziekenhuis dan nog maar
één specialisme. ■



Op eigen
benen staan.
Daar tekent
zij voor.

column
Pestkoppen

D

it vind je misschien geen gemakkelijke column, want hij gaat over pesten
op het werk. Pesten gebeurt overal in de maatschappij, en denk maar niet
dat de operatiekamer een gunstige uitzondering vormt. Integendeel, onze
vakliteratuur staat vol met voorbeelden. Google maar eens ‘nurse-to-nurse violence’, ‘horizontal violence’ of ‘lateral violence of bullying’ (van ‘pitbull’, ‘bulldog’).
Daarna helpt ontkennen niet meer en zul je pesten nog beter herkennen.
Pesten is de overtreffende trap van roddelen. Het verbale geweld wordt aangevuld
met systematisch machtsmisbruik, vernedering, kleinering, sabotage van andermans werk en uitvergroting van andermans fouten.

Gevaarlijke gekken
Pesters misbruiken hun positie, die ze danken aan macht en die hun gebrek aan
kennis en kunde moet verbloemen. In de zorgsector vind ik het gewoon onverantwoordelijke, gevaarlijke gekken, want pesten kan ook nog eens ten koste gaan
van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Pesters kunnen jaloers zijn als blijkt dat
anderen hun werk eigenlijk net zo goed doen als zij of zelfs beter, waardoor hun
eigen positie in gevaar zou kunnen komen. Dedicated teams – what’s in a name? –
die het hoog in de bol hebben en geen pottenkijkers willen, zijn bereid het werk
van nieuwkomers te saboteren. Zelfs ten koste van de patiënt. Pesters ondermijnen
het zelfvertrouwen van hun slachtoffers. Een student wiens zelfvertrouwen is ondermijnd stopt eigenlijk altijd met de opleiding. In Amerika hebben ze daar een
uitdrukking voor: nurses eat their young.

Op de agenda

Het Liliane Fonds
helpt haar met
protheses en
revalidatie.
Helpt u mee?
Lilianefonds.nl

Opkijken naar specialisten, hoge werkdruk en rigide hiërarchische structuren kunnen uitlokkende factoren zijn voor pesten. Deze zijn op een OK volop aanwezig.
Door de hoge druk van bovenaf kunnen sommigen geen andere uitweg bedenken
voor hun frustratie dan deze af te reageren op collega’s. Dit wordt ‘horizontaal
geweld’ genoemd.
Pesten is dus geen ver-van-ons-bedshow, maar moet op de agenda van het werkoverleg komen, moet onder de aandacht worden gebracht van leidinggevenden
en praktijkopleiders, en mag onderwerp worden van scripties. Pesten heeft een
enorme impact. Collega’s verlaten het vak, studenten stoppen en ieders werkplezier vermindert. Pesten is het armoedigste contrast met onze beroepsethiek dat er
bestaat. Niet de slachtoffers maar de pesters zijn de zwakste schakels op een OK.

Paul Meijsen
Operatieassistent
Docent operatieve Zorg en technieken
Paul schrijf weblogs op www.oknieuws.nl.
Binnenkort ook daar meer aandacht voor pesten.
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De hele dag met één mondmasker, loodzware instrumentennetten en
voor iedere vuilniszak naar de teamleider: het was even wennen in
Suriname voor operatieassistent Mireille van B
 roekhoven. Lees hier over
haar stage-ervaringen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.
Tekst en foto’s: Mireille van Broekhoven, operatieassistent, St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg

Mireille liep stage op een Surinaams OK-complex

Beperkte middelen
maar weinig
geklaag
18 OK OPERATIONEEL / NR 3, 2015

Eind 2013 werkte ik met mijn collega Marieke Maas vier weken in het Academisch
Ziekenhuis Paramaribo. Ons doel: zien hoe
ze daar werken, ervaringen opdoen, tips
geven aan de collega’s daar, het prachtige
Suriname zien en vooral ook onze ervaringen mee terugnemen naar het werk in Nederland.
Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo
(AZP) is één van de vier ziekenhuizen in de
Surinaamse hoofdstad. Het merendeel van
de 500.000 inwoners van Suriname woont
in en rond deze stad. Tot voor kort was het
AZP het enige ziekenhuis in Paramaribo
met een Eerste Hulp. In dit ziekenhuis worden de meeste operaties verricht. Het ope-

praktijk

ks) en haar Surinaamse

n (lin
Mireille van Broekhove

collega Sunita.

ratiecomplex telde toen wij er waren 59 medewerkers, inclusief
vijf anesthesisten. Alle specialismen komen voor in het AZP, en er
zijn vaak missies vanuit Nederland waarbij artsen komen helpen
met speciale of ingewikkelde operaties. Zo waren er tijdens ons
verblijf een heelkundemissie en een KNO-missie. Het OK-complex
telt zes operatiekamers. Eén daarvan is speciaal ingericht voor
de cardiochirurgie, maar er worden ook andere programma’s gedraaid. Waar in Nederland een team vaak bestaat uit twee of drie
operatieassistenten per kamer, bestaat het team hier meestal uit
zes en soms zelfs uit zeven of acht operatieassistenten, onder wie
weliswaar drie of vier leerlingen.

hier voorafgaande aan een stage veel gegevens worden gevraagd en een uitgebreide
mailwisseling plaatsvindt, is in Suriname
één mail genoeg. In Nederland zou vervolgens een bevestiging worden gestuurd,
maar die kregen we niet.
Voor huisvesting bracht het ziekenhuis ons
in contact met de manager van het dialysecentrum. We konden gedurende zeven
weken het appartement achter zijn huis
huren.

Contacten leggen

Kennismaken

De contacten voor de stage waren makkelijk gelegd, omdat een
anesthesiecollega ons reeds was voorgegaan. Al snel werd duidelijk dat in Suriname anders wordt gewerkt dan in Nederland. Waar

Een week voor aanvang van de stage vertrokken we naar Suriname. Zo konden we
Paramaribo alvast verkennen en kennisma-
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maandag daarop verwacht van 7 uur tot 15 uur. Onze eerste indruk is positief: aardige mensen die blij zijn met onze komst. Onze
werkplek hebben we dan nog niet gezien, dus hoe het echt zal zijn
moeten we nog ervaren.

Operatiekamers
De operatiekamers zijn al zo’n veertig jaar oud, en dat kunnen we
zien. Ze hebben een ovale vorm en vier deuren: twee schuifdeuren
en twee gewone. Bijna altijd staat wel een deur open. Eerst had
het ziekenhuis vier operatiekamers, met daartussenin spoel- en
wasruimtes. Later zijn daar twee OK’s bijgebouwd. Deze zijn te vergelijken met klaslokalen. De ramen kunnen open, de deur heeft
gaten en er is een wastafel. We staan niet raar te kijken als het lekt
of als er muggen rondvliegen. Klimaatbeheersing op de OK kennen
ze dus niet. De operatiekamers worden zoals gezegd gewoon met
airconditioning koel – of zeg maar gerust: echt koud – gehouden.
Wanneer er een kind wordt geopereerd, wordt de airconditioning
uitgezet en voelt de OK meteen een stuk warmer en plakkeriger.
ken met de operatiekamers. Het ziekenhuis
De operatiekamers zijn ook niet voorzien van zuilen, maar hebben
blijkt in vele opzichten anders dan een Nestopcontacten in de muren (110 V en 220 V). Omdat de snoeren van
derlands ziekenhuis. Er is geen duidelijke
de apparaten te kort zijn moeten we vaak werken met verlengsnoebewegwijzering, het gebouw is open – je
ren. Op iedere kamer staat een basiskar met gazen, hechtingen enkunt er zo in en uit lopen – en er zijn grote
zovoort. Vergelijkbaar met de basiskar van onze OK-afdeling in Newachtkamers met heel veel mensen, die er
derland. Telefoons en computers kennen ze nog niet op de OK; alles
soms hele dagen zitten.
wordt met de hand gedaan. De patiënt wordt besteld op de gang;
Als we het OK-complex oplopen, voelen en
daar staat wel een telefoon. ’s Ochtends wordt eerst contact opgeruiken we meteen de koude en vochtige
nomen met het opnamebureau om te vragen of alle patiënten op
lucht van de airconditioning. De manade lijst ook daadwerkelijk in huis zijn. Niet alle patiënten komen
ger van de OK verwacht ons al. We maken
namelijk opdagen. Zo gebeurt het wel eens dat het OK-programma
meteen ook kennis met de teamleiders van
ineens de helft korter is.
de anesthesie en de chirurgie en maken
Simpele materialen, zoals vuilniszakken, liggen in de kamer van
afspraken over het werk. We worden er de
de teamleiders. Het is niet vanzelfsprekend
dat na iedere operatie een nieuwe vuilniszak wordt gebruikt. Ook duurdere materialen zoals lange Veress-naalden, FloSeal
en andere hemostatica liggen bij de teamleiders, zodat ze niet zomaar gepakt en gebruikt worden. Deze dure materialen zijn
Tijdens een sectio gaat het er in Suriname ook heel anders aan toe dan in
lang niet altijd op voorraad.
Nederland. De patiënt komt zonder partner op de operatiekamer. Wel wordt in
de meeste gevallen spinaal geprikt, zodat de vrouwen de bevalling kunnen mee
maken. De baby wordt opgevangen door een verpleegkundige en meegenomen
Uniformen en m ondmaskers
naar de opvangkar. Daar staat een kinderarts om het kindje te controleren. Daar
Iedere ochtend zoeken en graaien we naar
na wordt de baby weer even meegenomen naar de operatiekamer en getoond
de juiste maat OK-pak. De pakken liggen
aan de moeder. Vervolgens gaat de baby mee met de verpleegkundige en blijft de
ongesorteerd op een stapel in de kast of op
moeder alleen achter.
de tafel bij de CSA. Daarnaast zien ze er alEr heerst veel meer rust op de kamer dan in Nederland, omdat er niet zo veel
lemaal anders uit; de kleuren variëren van
mensen bij zijn. Het nadeel voor de patiënt is dat er bijna geen foto’s worden
blauw tot groen; er zijn hemden met en
gemaakt en dat de partner dus niet bij de geboorte van het kind is.
zonder manchet, broeken met en zonder
zakken. De meeste operatieassistenten en

Sectio caesarea
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praktijk

‘We staan niet raar te kijken als het lekt of als er
muggen rondvliegen’
anesthesiemedewerkers hebben eigen klompen, maar voor degenen die dat niet hebben zijn er van die blauwe slofjes die je ook bij
het zwembad draagt. Een mondmasker wordt in de ochtend samen
met het uniform gepakt en wordt de hele dag gebruikt. Alleen wanneer het vies is, wordt er een nieuwe gepakt.
Sieraden dienen af te zijn, maar we zien nog volop oorbellen en kettinkjes. Ook de mobiele telefoon schijnt bij het uniform te horen,
want daar wordt veel gebruik van gemaakt! Er worden vaak privégesprekken gehouden tijdens een operatie, of spelletjes gespeeld.
We staan ook niet raar te kijken als de anesthesiemedewerker of de
omloop zonder aankondiging ineens even weg is.

En dan is het ook nog de kunst om tijdens
het instrumenteren de instrumenten die
niet gebruikt worden schoon te houden. Er
wordt alleen klaargelegd wat echt gebruikt
gaat worden. Moet er iets meer gepakt worden, dan wordt dit met een speciaal pakpincet gedaan. Waarom? Omdat de sterilisatie
de netten en de instrumenten met de hand
afwast, waarna ze in de autoclaaf worden
gezet. Alles wat niet gebruikt is wordt ook
niet afgewassen.

Instrumentennetten

Totale heupprothese

De instrumentennetten zijn verpakt in linnen. Meestal loodzwaar
door alle instrumenten die erop liggen. Er wordt namelijk per specialisme gewerkt met één of twee basisnetten en daarop alle instrumenten die misschien nodig kunnen zijn. Het is dan ook even
goed zoeken als we de eerste keer voor zo’n uitgebreide set staan:
alles in groot en klein formaat, talloze pincetten en klemmetjes.

Op een dag sta ik op de orthopedie. Op het
programma staat een totale heupprothese
(THP). Tijdens de operatie wordt overleg
gepleegd tussen de orthopeed en de artsassistent: heeft de patiënt in kwestie wel
voor de THP betaald? Is dit niet het geval,
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dan gaat de operatie niet door. Sowieso worden alle gebruikte materialen in rekening
gebracht bij de patiënt. Hiervoor bestaat
een invullijst die later meegaat met de patiënt. Zelfs de disposable handschoenen en
het beetje NaCl 0,9% worden in rekening
gebracht. Gelukkig voor deze patiënt heeft
de betaling plaatsgevonden en kan de operatie doorgaan. Er zijn protheses en zo’n
vijf instrumentensets nodig. Veel protheses
zijn niet op voorraad. Er wordt gewerkt met
wat er is.
De positionering gebeurt door de orthopeed, de arts-assistent en de anesthesiemedewerkers, terwijl de omlopen de sets
openmaken voor de instrumenterende.
De diathermieplaat wordt op de onderarm geplakt zodat hij niet vies kan
worden en hij kan worden hergebruikt.
Het afdekken is best lastig met de lakens
als je gewend bent om alleen met disposables te werken. Er wordt een stockinette
gemaakt van een laken, en als alle snoeren
zijn uitgelegd kan worden begonnen.
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De elektrische zuigunit wordt alleen aangezet als het echt nodig
is. Deze klinkt namelijk als een opstijgend vliegtuig. De operatie
verloopt grotendeels hetzelfde als in Nederland, maar er zijn wel
verschillen. Er worden namelijk gazen gebruikt zonder looddraad.
Deze worden geknipt en gevouwen op de CSA, die zich op het
operatiecomplex bevindt. De handstukken van de boor- en zaagmachineaccu’s moeten telkens worden verwisseld. Er gaan handschoenen omheen, omdat de accu’s niet in het apparaat zitten verwerkt. Steriel? In Nederland zou dit in ieder geval echt niet mogen.
Cementeren gaat niet onder een vacuüm en het cement wordt al
helemaal niet ingespoten. Het wordt in een bakje gemengd en ook
vanuit het bakje op de juiste plek in de patiënt aangebracht, met
de hand of met een soort lepel. Tijdens het sluiten worden er geen
gazen geteld (zonder looddraad!) en wordt geen sign-out gedaan.
Onwerkelijk in vergelijking met Nederland, maar daar de normaalste zaak van de wereld.

Opleiding
De opleiding die de leerlingen in Suriname volgen is vergelijkbaar
met de inserviceopleiding in Nederland: eerst een aantal maanden
theorie en vervolgens de praktijk in. In Nederland bestaan allerlei
protocollen en boekjes om uit te leren of voorbeelden uit te bekijken, maar in Suriname leren ze vooral van elkaar. Alles wordt
opgeschreven in het eigen boekje dat de leerling bijhoudt.
Er is wel een duidelijk verschil tussen de leerlingen in het eerste en

praktijk
‘De Cubanen geven de
instrumenten ondersteboven
aan, zoals ze in Cuba
schijnbaar hebben geleerd’
die in het tweede jaar. De eerstejaarsleerlingen durven niet dicht
bij het operatieveld te komen en mogen dit ook niet. Ze houden
dus gepaste afstand. Daardoor missen ze een deel van de operatie,
want wat er echt aan tafel gebeurt kunnen zij niet zien. De tweedejaarsleerlingen mogen al wel meer zelfstandig doen en mogen
beginnen met instrumenteren. Wat vooral lastig is voor de leerlingen daar is dat ze vaak met drie of vier en soms zelfs meer op één
kamer staan. Hierdoor moeten ze de taken verdelen, wat de een
beter kan dan de ander. Leuk is wel dat ze van elkaar ook dingen
kunnen leren, zoals zuigpotten omspoelen.

Hoge werkdruk
De werkdruk ligt hoog en er komt veel op de schouders van de gediplomeerden. Zij moeten ervoor zorgen dat het programma goed
loopt en dat de operaties kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast
moeten ze alle leerlingen in de gaten houden die op de kamer
staan. Om de werkdruk wat te verlagen zijn er twee Cubanen in
dienst. Zij zijn er al twee maanden als wij komen, maar lijken zelf
nog leerlingen. De dokters of de operatieassistenten zijn dan ook
blij met onze komst, omdat wij de taal beheersen (Nederlands) en
omdat wij goed kunnen instrumenteren. De Cubanen instrumenteren bij kleine operaties en geven alles ondersteboven aan, zoals
ze in Cuba schijnbaar hebben geleerd. Dus in plaats van werk uit
handen te nemen van de operatieassistenten leveren ze hun alleen
maar werk op.

minder middelen dan in Nederland. Er
werd vaak gezegd dat iets niet op voorraad
was, of dat de steriliteitsdatum verlopen
was. Dan werd gewoon een alternatief gezocht, zonder veel tegenspraak van de chirurgen. Zij waren het gewend. Ze klaagden
dan ook niet, maar bedachten een andere
mogelijkheid. Misschien zou het voor alle
chirurgen een optie zijn om eens in een
minder ontwikkeld ziekenhuis te werken.
Doordat we maar vier weken in Suriname
waren was het moeilijk om de operatieassistenten daar iets te leren. Dat kwam ook
doordat er gewoon niet genoeg materiaal
was. Een heel verschil met Nederland, waar
gewoon alles op voorraad is.
Het werk dat ze in Suriname verrichtten
zonder alle dure apparaten en middelen
die we in Nederland hebben is echter zeker
niet slecht. Er werd bijna niet geklaagd en
het was er gezellig. Er werd gelachen ondanks de hoge werkdruk. Al met al dus een
heel leerzame en leuke ervaring! ■

Gezellige collega’s
Het was een hele ervaring om vier weken in Suriname te werken.
De verschillen zijn zo groot! Maar na de eerste week draaiden we
al volledig mee in het ritme van de Surinaamse collega’s. Die waren allemaal aardig, maar moesten wel een beetje aan ons wennen. Toen dat eenmaal was gebeurd, waren het allemaal schatten
van collega’s. We konden met ze lachen en fijn met ze werken. De
chirurgen hadden bijna allemaal een deel van de opleiding in Nederland gevolgd, dus toen we zeiden dat we uit Tilburg kwamen
noemden ze meteen namen van chirurgen die ze kenden. We hoorden nog allemaal leuke anekdotes.
Wat me opviel is dat ze heel veel operaties uitvoerden met veel
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Tekst: Martijn van de Fliert en Ilonka de Beer; beiden opleider operatieassistent en
anesthesiemedewerker aan de Erasmus MC Zorgacademie

Hoe ziet de opleiding ‘operatiemedewerker cataractchirurgie’ eruit?

Van doktersassistent
tot operatiemedewerker
Al 24 doktersassistenten zijn opgeleid tot
operatiemedewerker c ataractchirurgie. Inmiddels
volgen ook technisch oogheelkundig assistenten
deze studie. Hoe leren ze in veertien weken
omlopen, instrumenteren en assisteren?

D

oktersassistenten kunnen sinds
2013 doorgroeien naar de functie
van operatiemedewerker cataractchirurgie. In januari van dat jaar is namelijk de gelijknamige opleiding gestart. Inmiddels wordt die ook gevolgd door technisch oogheelkundig assistenten (TOA’s,
die spreekuren begeleiden en oogonderzoek verrichten) en staat de opleiding
open voor verpleegkundigen. De cursisten
leren hier omlopen, instrumenteren en assisteren bij cataractchirurgie.
De opleiding wordt verzorgd door de Erasmus MC Zorgacademie en Het Oogziekenhuis Rotterdam, dat de samenwerking
met de Zorgacademie had gezocht na een
scholingsvraag van ziekenhuizen aangesloten bij Het Oogzorgnetwerk. Deze hadden aangegeven behoefte te hebben aan
doktersassistenten die kunnen omlopen,
instrumenteren en assisteren omdat hun
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cataractoperaties verplaatst waren van de operatieafdeling naar
de OK-unit (SurgiCube) op de oogheelkundige polikliniek. Door de
scholingsvraag gezamenlijk op te pakken konden Het Oogziekenhuis en de Erasmus MC Zorgacademie hun oogheelkundige respectievelijk onderwijskundige expertise combineren.

Opbouw van de opleiding
De opleiding duurt veertien weken en bestaat uit een theoretisch
en een praktisch traject.
In de eerste en de derde week van de opleiding komt het theoretische deel aan bod. Het praktische deel beslaat veertien weken. De
Zorgacademie adviseert de cursist om minimaal één dag per week
op de operatiekamer stage te lopen bij cataractoperaties. Doordat
de cursist dit direct vanaf de eerste lesweek doet, krijgt hij of zij
voldoende tijd om de vaardigheden aan te leren.
De lessen worden onder meer verzorgd door vakspecialisten uit het
(Oog)ziekenhuis en productmanagers van oogheelkundige firma’s,
zodat de kennis direct uit het werkveld kan worden overgebracht
op de cursisten. Daarnaast geven opleiders van de Erasmus MC
Zorgacademie les in operatieve zorg en technieken. Daarbij wordt
gebruikgemaakt van een digitale leeromgeving, waarin alle infor-

Shutterstock

opleidingen

matie en opdrachten van de opleiding te
vinden zijn.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• anatomie/fysiologie
• angstreductie
• medische microbiologie
• pathologie
• farmacologie
• anesthesiologie
• hygiëne en steriliteit
• centrale sterilisatie
• desinfecteren/afdekken
• preoperatieve handdesinfectie
• houding en tiltechnieken
• ooglenzen
• instrumentenkennis
• de microscoop
• het phacoapparaat
• omlopen
• instrumenteren/assisteren
• uitleg aanmaken portfolio

Kennis wordt direct uit
het werkveld op de cursisten
overgebracht
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De eerste weken van de opleiding worden
lesdagen bij de Zorgacademie afgewisseld
met stagedagen die op en buiten de operatieafdeling plaatsvinden. Het praktijkdeel begint met een stage omlopen, een
stageopdracht voor de CSA en hygiënische
maatregelen. De stages worden gelopen in
de instelling waar de cursist werkzaam is.
Hierdoor maken de cursisten kennis met
de eigen CSA-afdeling en leren ze de werkwijze en protocollen kennen. Andere stageopdrachten zijn: de weg van de patiënt
(van poli tot opname en ontslag), de timeoutprocedure en angstreductie.

Voortgang en toetsing
Naast de theorielessen zijn vaardigheidslessen ingeroosterd waarin geoefend
wordt met preoperatieve handdesinfectie, het aantrekken van de steriele jas en
operatiehandschoenen, het desinfecteren
en afdekken van een oog, het opdekken
van de overzettafel, het verbinden van een
oog, communiceren met de patiënt, en
het omlopen, instrumenteren en assisteren bij cataractchirurgie.
In de vijfde week worden een theorietoets
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De cursisten lopen stage
in het ziekenhuis waar
zij zelf werken

afgenomen en een toets waarin de cursist de vaardigheden demonstreert die in het vaardigheidsonderwijs zijn aangeleerd. De praktijkvaardigheden worden getoetst met proeven van bekwaamheid
(omlopen en instrumenteren/assisteren bij cataractoperaties). De
praktijkbegeleider beoordeelt de stageopdrachten aan de hand van
beoordelingsformulieren.
In de achtste lesweek bespreekt de opleider de voortgang met de
cursist tijdens een telefonisch consult. Als eindopdracht werkt de
cursist praktijksituaties uit volgens de STARR-methode (STARR = situatie, taak, actie, reflectie, resultaat).
Alle studieresultaten – zoals de proeven van bekwaamheid, uitwerkingen en beoordelingen van stage- en lesopdrachten en toetsuitslagen – worden door de cursist vastgelegd in het digitaal portfolio.
In de twaalfde cursusweek moet het portfolio volledig zijn. Een
opleider van de Zorgacademie voert dan een portfolioscan uit. Als
het portfolio is goedgekeurd, vindt een afsluitend gesprek plaats
met een vakspecialist uit Het Oogziekenhuis en een opleider van de
Erasmus MC Zorgacademie. Dit gesprek is het laatste onderdeel dat
bepalend is voor het ontvangen van het certificaat.

Verschillende regio’s
Tot nu toe hebben we 27 cursisten mogen verwelkomen. In januari
2013 begon de eerste groep en in september 2014 de derde. Al 24
cursisten zijn geslaagd en hebben het certificaat ‘operatiemedewerker cataractchirurgie’ ontvangen.
De cursisten in de eerste twee lesgroepen kwamen vooral uit het
Rotterdamse Oogzorgnetwerk. Cursisten van de laatste groep zijn
afkomstig van instellingen uit andere regio’s, zoals het CanisiusWilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, het Jeroen Bosch Ziekenhuis
in ’s-Hertogenbosch en het OMC Noord in Groningen. In september
2015 start een nieuwe groep cursisten. ■
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.erasmusmc.nl/
zorgacademie.
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De geboorte van de natuurlijke sectio

Dichter
bij een
natuurlijke
bevalling

Tekst: Stefanie Waterschoot en
Rick van der Steen

M

Bevallen met een sectio is verre van
natuurlijk. Kan een nieuwe werkwijze
hierin verbetering brengen? Met
die gedachte is de natuurlijke sectio
geboren. Maar wat deze aanpak precies
oplevert is nog onduidelijk. Eventuele
invoering moet weloverwogen
gebeuren.

et een zogeheten natuurlijke
sectio kan de sociaal-emotionele
beleving van natuurlijk bevallen
beter worden nagebootst. Bij de traditionele
sectio beleeft de moeder de geboorte van
haar baby niet echt, ook al kan ze dankzij
spinale anesthesie bewust bij de bevalling
zijn. Ze ziet haar baby niet ter wereld komen, en als ze hem ziet is de navelstreng
al door. Tijdens het onderzoek door de kinderarts mag de vader weliswaar meekijken,
maar ziet de moeder weinig. En ze krijgt de
baby pas na de operatie bij zich. Het is aangetoond dat vrouwen na een traditionele
sectio een hogere kans hebben op een postnatale depressie dan na een vaginale bevalling, dat ze vaker hechtingsproblemen met
de baby ontwikkelen en dat ze meer moeite
hebben met het opstarten van de borstvoeding.1-7
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Al met al genoeg reden om een nieuwe aanpak in te voeren, dacht
bijvoorbeeld het Martini Ziekenhuis in Groningen, een van de eerste Nederlandse ziekenhuizen die de natuurlijke sectio verrichten.
Initiatiefnemers waren twee ouders die hun kind graag geboren
zagen worden en net als bij een natuurlijke bevalling snel huidop-huidcontact wilden.8 Welke aandachtpunten zijn er bij de invoering van de natuurlijke sectio, wat zijn de bewezen effecten van
deze ingreep en hoe verloopt die eigenlijk precies?

De procedure
De routing van de moeder is hetzelfde als bij een normale sectio.
Zij komt in de voorbereidingsruimte en wordt samen met de vader opgehaald. Op de OK wordt de moeder aangesloten op de apparatuur van de anesthesie. De vader gaat naast de moeder achter
het afdeklaken zitten. Na het openen van de uterus wordt de baby
geboren. De anesthesiemedewerker laat het laken zakken, of er
wordt gebruikgemaakt van afdekmateriaal met een kijkvenster. Als
de ouders de baby zien, haalt de gynaecoloog de baby langzaam
verder uit de buik, langzamer dan bij een traditionele sectio. Dit is
het walking out-principe. De gynaecoloog helpt niet of nauwelijks
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bij het begeleiden van het hoofdje. Door het samenpersen van de
uterus komt er druk op de baby te staan. Zo wordt het vruchtwater
uit de longen van de baby gedrukt, net zoals bij een natuurlijke
bevalling.1 Als de navelstreng is doorgeknipt wordt de baby naar
de opvangtafel van de kinderarts gebracht. De kinderarts bepaalt
in een korte controle of de baby bij de moeder op de borst mag
of meegenomen moet worden voor verdere controle. Als er verder
onderzoek niet nodig is, krijgen baby en moeder zo snel mogelijk
huid-op-huidcontact. Ondertussen gaat de operatie verder. De vader of een andere aanwezige mag foto’s maken. Wanneer de baby
direct van de OK af moet voor verdere controle, verlaat de vader
samen met de baby de OK. Na de operatie worden ouders en baby
naar de recovery gebracht. Ze gaan gezamenlijk terug naar de verpleegafdeling.

Discussie
Is een natuurlijke sectio werkelijk beter dan een traditionele sectio?
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van een natuurlijke
sectio. Helaas geven ze niet allemaal dezelfde uitkomsten.
In Noord-Engeland is een gerandomiseerd onderzoek gedaan naar

de effecten van huid-op-huidcontact. Hierin
werden het slagen van de borstvoeding in
de eerste vier maanden na de geboorte, de
temperatuur van de baby en de tevredenheid van de ouders gemeten. De resultaten
van dit onderzoek suggereren dat huid-ophuidcontact de eerste twee aspecten niet
significant verbetert, maar dat de tevredenheid van de ouders wel toenam.2 Een ander

Wat is een natuurlijke sectio?
• De ouders zien hun baby ter wereld komen.
• De baby wordt langzamer uit de buik gehaald.
• De baby en de moeder krijgen zo snel mogelijk huidop-huidcontact.
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gerandomiseerd onderzoek, met 176 moeder-kindparen, toont aan
dat baby’s met huid-op-huidcontact na de geboorte een hogere temperatuur hebben dan baby’s die later bij de moeder op de borst komen.9
Weer een ander gerandomiseerd onderzoek geeft net zoals de hierboven genoemde bron aan dat de borstvoeding niet significant
verbetert door huid-op-huidcontact.5 Dit onderzoek laat echter wel
zien dat het op gang komen van de allereerste borstvoeding makkelijker gaat als er vroeg huid-op-huidcontact is geweest tussen moeder en kind.6 Andere onderzoeken suggereren dat de baby’s minder
zouden huilen en dat de moederlijke genegenheid zou verbeteren.
Deze onderzoeken zijn allemaal gebaseerd op ongecompliceerde
sectio’s met gezonde baby’s waarbij er zo snel mogelijk huid-ophuidcontact was.10,11

Langzame geboorte
Naast huid-op-huidcontact is het langzamer geboren worden een
belangrijk aspect van de natuurlijke sectio. Onderzoeken hebben
aangetoond dat transiënte tachypnoe van de pasgeborene, een respiratoire complicatie, vaker voorkomt na een traditionele sectio
dan na een vaginale bevalling.12,13,14 Bij een traditionele sectio is de
kans dat er vruchtwater in de longen achterblijft namelijk groter.
Een kleine hoeveelheid vruchtwater kan opgehoest worden of geleidelijk verdwijnen via de bloedbaan en het lymfestelsel. Maar als
er te veel vloeistof achterblijft gaat dit moeizaam en heeft de baby
moeite met ademen, met mogelijk een transiënte tachypnoe als gevolg. Het walking out-principe zou deze complicatie tegen kunnen
gaan. Dit is echter nog niet goed onderzocht.

Teamwork
Voor het realiseren van een natuurlijke sectio is medewerking nodig van het gehele team. De anesthesiemedewerker zal de locatie
van de ecg-stickers moeten aanpassen omdat de baby op de borst
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van de moeder komt te liggen. Ook zal hij
of zij de ouders nog meer moeten ondersteunen. Zij kunnen onwel worden door het
beeld dat ze zien als het doek zakt. Dit kan
veel indruk maken en ingrijpend zijn. Operatieassistenten zullen extra moeten letten
op steriliteit als ze het afdeklaken laten zakken. De gynaecoloog zal de baby langzamer
uit de buik moeten halen en moeten presenteren aan de ouders.
Aan de benodigdheden hoeft niets veranderd te worden, maar het afdekmateriaal
kan vervangen worden door een speciaal
sectiolaken met een kijkvenster (zie de foto's
bij dit artikel). Zo kunnen de ouders de baby
ter wereld zien komen zonder dat het laken
hoeft te zakken. Dit afdeklaken is ontwikkeld door de gynaecologen van het Meander
Medisch Centrum.

Goed organiseren
De natuurlijke sectio is vaak in de publiciteit gekomen en steeds meer ouders vragen
erom. Veel ziekenhuizen zijn daarom al op
zoek naar een geschikte manier om een natuurlijke sectio uit te voeren. Gynaecoloog
dr. Van Oirschot uit het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg voert al natuurlijke sectio’s
uit, zij het zonder walking out. Ze is van
mening dat iedere sectio een sectio op maat
zou moeten zijn. ‘Sommigen wensen een
natuurlijke sectio, maar anderen willen dit
juist niet: zij willen de operatie niet zien, of
de baby niet direct op de borst. Vaak is dit
ook cultureel bepaald.’
Een natuurlijke sectio dient niet zomaar
geïntroduceerd te worden. Het hele team
moet op deze nieuwe procedure ingespeeld
zijn. Zij moet juist georganiseerd en geïmplementeerd worden. Want een slecht georganiseerde natuurlijke sectio is zeker niet
beter dan een goed georganiseerde traditionele sectio. ■
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